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এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসতলন্মর জনয সংরতিি। পুয়রা বই, বা বকছু অংশ 
অনলাইয়ন (বপবিএে, িক অথবা ইপাব সহ ফে ফকান উপায়ে) এবং অেলাইয়ন 
(বপ্রন্ট অথবা েয়টাকবপ ইতযাবদ ফে ফকান উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষে করা অথবা 
বববি করার অনুমবত রয়েয়ছ। আমায়দর অনুমবত ফনোর প্রয়োজন ফনই। তয়ব শতত 
হল, ককান অর্স্থান্িই র্ইন্য় ককান প্রকার পতরর্িবন, পতরর্র্বন, সংন্যাজন, 
তর্ন্য়াজন করা যান্র্ না।  

- কতততপক্ষ  
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ভতূমকা 

সম্মাতনি িাওহীদর্াদী ভাই ও কর্ান্নরা! মুহিারাম উস্তাদ শাহ্ ইদরীস িালুকদার 
হাতিযাহুল্লাহ’র ‘ইসলাম পনুঃপ্রতিষ্ঠায় এক সর্বর্যাপী আন্দালন’ গুরুত্বপূণব একতি 
রিনা আপনান্দর সমু্মন্ে তর্দযমান। গুরুত্বপূণব এই কলোয় তিতন র্াংলান্দন্শর মন্িা 
একতি অঞ্চন্ল কয ককানও র্রন্নর পতরর্িবন ঘিান্ি হন্ল িাওহীদ, দাওয়াি ও 
তজহান্দর তভতির ওপর প্রতিতষ্ঠি একতি শতিশালী ও স্বার্ীন আন্দালন কীভান্র্ 
গন়্ে িুলন্ি হন্র্, িা সংন্িন্প এর্ং সুস্পষ্টভান্র্ িুন্ল র্ন্রন। তনঃসন্দন্হ এই 
প্রর্ন্ে আমরা আমান্দর করণীয় সম্পন্কবও তদক-তনন্দবশনা পার্ ইনশাআল্লাহ। 

এই কলোতির উদুব সংস্করণ ইতিপূন্র্ব ‘জামাআি কান্য়দািুল তজহাদ উপমহান্দশ 
শাো’র অতিতসয়াল উদুব মযাগাতজন ‘নাওয়ান্য় গাযওয়ান্য় তহদ’ এর গি অন্টার্র-
নন্ভম্বর ২০২২ ইংন্রতজ সংেযায় “এহইয়ান্য় ইসলাম তক এক হামাহগীর কিহরীক” 

( ا ک ۓاحي ر رحتيي االسم یک ايي ہمہ گي ) তশন্রানান্ম প্রকাতশি হয়। অিীর্ 
গুরুত্বপূণব এই কলোতির মূল র্াংলা অনুর্াদ আপনান্দর সামন্ন কপশ করতি। 
আলহামদুতলল্লাহ, িুম্মা আলহামদুতলল্লাহ। 

আম-োস সকল মুসতলম ভাই ও কর্ান্নর জনয এই তরসালাহতি ইনশাআল্লাহ উপকারী 
হন্র্। সম্মাতনি পাঠকন্দর কান্ি তনন্র্দন হল- কলোতি গভীরভান্র্ র্ারর্ার প়েন্র্ন, 
এর্ং তনন্জর করণীয় সম্পন্কব সন্িিন হন্র্ন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই রিনাতি 
কর্ুল ও মাকর্ুল করুন! এর িায়দা র্যাপক করুন! আমীন। 

  

সম্পাদক 
১৭ই জুমাদাল উখরা, ১৪৪৪ তহজরী 

১১ই জানুোবর, ২০২৩ ইংন্রতজ 
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এই তসতরন্জর আন্গর তনর্ন্ের পতরতশন্ষ্ট আমরা এই পযবন্র্িণগুন্লা িুন্ল 

র্ন্রতিলাম কয, র্াংলান্দন্শর মন্িা একতি অঞ্চন্ল কয ককানও র্রন্নর পতরর্িবন 

ঘিান্ি হন্ল িাওহীদ, দাওয়াি ও তজহান্দর তভতির ওপর প্রতিতষ্ঠি একতি 

শতিশালী ও স্বার্ীন আন্দালন গন়্ে িুলন্ি হন্র্। কসতি হন্র্ এমন এক আন্দালন 

যা ‘আল্লাহ প্রদি আইন দ্বারা শাসন্নর অতনর্াযবিা’র উপর কজার তদন্র্। কস 

আন্দালন্নর মর্য তদন্য় সমান্জর করাগ-র্যাতর্ এর্ং িলমান র্যর্স্থার কুিলগুন্লা 

তিতিি করা হন্র্; এরপর কসগুন্লা সম্পন্কব ইসলান্মর তশিা ও তর্তর্-তর্র্ান প্রিার 

করা হন্র্। একতি ইসলামী র্যর্স্থা এই সমসযাগুন্লান্ক কীভান্র্ কমাকান্র্লা কন্র এর্ং 

এমন সর্ সমসযার কী সমার্ান কদয় – কসিা সমান্জর সামন্ন িুন্ল র্রন্র্। একর্ার 

যতদ এই আন্দালনতি দাাঁত়েন্য় যায়, িন্র্ িা র্াংলান্দন্শর মুসতলমন্দরন্ক 

র্মবতনরন্পিিার আগ্রাসন ও আক্রমণ কর্ন্কও রিা করন্র্। 

আমরা যতদ এই পযবন্র্িণগুন্লান্ক কমন্ন তনই, িাহন্ল আমরা এেন আমান্দর 

আন্লািনান্ক এই তদন্ক কিরান্ি পাতর কয, কীভান্র্ এই র্রন্নর আন্দালন তিতর 

করা যায় এর্ং কীভান্র্ এন্ক প্রসাতরি করা যায়। 

আমান্দর এই প্রর্ন্ের তর্ষয়র্স্তু এমন এক আন্দালন শুরু করার সান্র্ সম্পৃি, যা 

র্াংলান্দন্শর মুসতলমন্দর আগি সমসযাগুন্লার সমার্ান তদন্র্। তকন্তু এই আন্লািনায় 

আমরা একতি তর্ন্শষ তদন্কর উপর আন্লাকপাি করর্, যা প্রায়শ উন্পিা করা হয় 

র্া যর্াযর্ মন্নান্যাগ পায় না। আর িা হল - একতি সামতগ্রক ও সর্বর্যাপী ইসলামী 

পতরকল্পনার প্রন্য়াজনীয়িা।  

কযন্হিু ইসলাম একতি পূণবাঙ্গ জীর্ন র্যর্স্থা, িাই এতি সমান্জর সকল তদকন্ক 

অন্তভুবি কন্র। অর্বাৎ সকল প্রকার সামাতজক, আর্বনীতিক ও রাজনীতিক সমসযা 

ও সম্পন্কবর সমার্ান ইসলামী দৃতষ্টন্কাণ কর্ন্ক শুর্ু সম্ভর্ই নয়, র্রং কসগুন্লার 

সমার্ান ইসলান্মর আন্লান্ক করাই আর্শযক। তকন্তু আজন্কর ইসলামী 
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আন্দালনগুন্লা জনগন্ণর সামাতজক, রাজনীতিক ও আর্বনীতিক সমসযার উপযুি 

সমার্ান তদন্ি সম্পূণবরূন্প অিম।  

একটি র্যাপক ইসলামী পতিকল্পনাি প্রন্য়াজনীয়িা  

দুভবাগযর্শি, র্াংলান্দন্শর প্রায় সকল ইসলামী আন্দালন ও প্রকল্প 

জনগন্ণর সামাতজক, রাজনীতিক ও আর্বনীতিক প্রন্য়াজন পূরন্ণ অিম। িারা 

িান্দর দাওয়ান্ির ককন্দ্র তর্দু র্যতিগি ও পাতরর্াতরক জীর্ন্ন সংঘতিি 

সমসযাগুন্লার মন্র্য সীমার্ে রান্ে, কযমন ইর্াদি ও মাসআলা-মাসান্য়ল। েুর্ কম 

সংেযক যারা এই তর্ষয়গুন্লার র্াইন্র কর্া র্ন্লন, িারাও িান্দর র্িৃিান্ক ইসলামী 

দৃতষ্টন্কাণ কর্ন্ক সাজান্ি র্যর্ব হন। কর্তশরভাগ আন্লািন্কর আন্লািনান্ি 

র্মবতনরন্পি দৃতষ্টভতঙ্গর পুনরার্ৃতি শুনন্ি পাওয়া যায়, যান্ি ককানও গ্রহণন্যাগয 

সমার্ান র্ান্ক না।  

এিা একিা তর্রাি সমসযা। এই কারন্ণই মানুষ যেন ককান সামাতজক, রাজনীতিক র্া 

আর্বনীতিক সমসযার সম্মুেীন হয় িেন িারা তদক-তনন্দবশনার জনয ইসলামী 

আন্দালনগুন্লার তদন্ক না িাতকন্য় র্মবতনরন্পিিার্াদীন্দর দ্বারস্থ হয়। 

জািীয়িার্াদী, র্ামপন্থী ও উদার প্রগতিশীলন্দর কর্ন্ক সমার্ান প্রিযাশা কন্র। 

সহজ কর্ায় র্লন্ি কগন্ল এর অর্ব দাাঁ়োয় এই - কদন্শর সামাতজক ও রাজনীতিক 

কনিৃত্ব র্মবতনরন্পি কেতণর হান্ি। 

আজ আমান্দর সামন্ন কয পতরতস্থতি র্িবমান, িা এক দীঘব প্রতক্রয়ার িল। 

ঔপতনন্র্তশক আগ্রাসন এর্ং ইসলামী র্যর্স্থার ধ্বংন্সর মর্য তদন্য় এ পতরতস্থতির সূিনা 

হয়। আমরা সকন্লই এই কর্দনাদায়ক সিযতি সম্পন্কব অর্গি কয, আজ তর্পুল 

সংেযক মুসতলম র্মবতনরন্পি ও কুিরী র্যর্স্থার অর্ীন্ন র্সর্াস করন্ি। এই র্যর্স্থা 

মুসতলমন্দর উপর কজার কন্র িাতপন্য় কদয়া হন্য়ন্ি।  

নর্য-ঔপতনন্র্তশক যুন্গ ইউন্রাপীয় হানাদাররা আমান্দর ভূতমন্ি আক্রমণ কন্রন্ি, 

আমান্দর র্ন-সম্পদ লুি কন্রন্ি, শরীয়াহ র্যর্স্থার পিন ঘতিন্য়ন্ি এর্ং িার 

পতরর্ন্িব একতি র্মবতনরন্পি র্যর্স্থা প্রতিষ্ঠা কন্রন্ি। তিতিশরা ইসলাতমক সাম্রাজয 
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এর্ং এর প্রতিষ্ঠানগুন্লান্ক সম্পূণবরূন্প ধ্বংস কন্র কদয়। িদস্থন্ল ইউন্রাপীয় 

র্মবতনরন্পি র্যর্স্থা দাাঁ়ে করায়।  

এই অঞ্চল কর্ন্ক তিতিশরা িন্ল যাওয়ার পন্রও িান্দর করন্ে যাওয়া এই 

র্যর্স্থাগুন্লা সতক্রয় রন্য় কগন্ি। র্িবমান্ন সারা তর্ন্ে তর্তভন্ন নান্ম কযসর্ রাষ্ট্র রন্য়ন্ি, 

কসগুন্লা আসন্ল নর্য-ঔপতনন্র্তশক যুন্গর রাষ্ট্রগুন্লারই র্ারার্াতহকিা। এতি 

রাজনীতিকভান্র্ গভীর প্রভার্ কিন্লন্ি মানুন্ষর উপর। িন্র্ এর প্রভার্ সামাতজক 

দৃতষ্টন্কাণ কর্ন্কও িাৎপযবপূণব। মানুন্ষর উপর এই ঘিনা কয সর্ সামাতজক প্রভার্ 

সৃতষ্ট কন্রন্ি িার মন্র্য রন্য়ন্ি—ন্নিৃত্বশীল মুসতলমন্দর সামাতজক িমিা ক্রমশ 

হ্রাস পাওয়া, ইসলান্মর সামাতজক প্রভার্-প্রতিপতির পিন এর্ং স্থানীয় র্মবতনরন্পি 

কেতণর সৃতষ্ট। 

তিতিশ পালবান্মন্ের সদসয ‘িমাস র্যাতর্ংিন এডওয়াডব কমকন্ল’ ভারন্ি এমন একতি 

তশিা র্যর্স্থা র্াস্তর্ায়ন্ন গুরুত্বপূণব ভূতমকা পালন কন্রতিল, যা ভারিীয়ন্দর মগজ 

কর্ালাই কন্র িান্দরন্ক র্মবতনরন্পি পতিমা তিন্তার্ারা দান কন্রন্ি। একজন স্বার্বপর 

এর্ং িরম অহঙ্কারী মযান্কান্ল একর্ার দাতর্ কন্রতিল কয,  

‘আতম এমন ককানও তর্তশষ্ট পতিি েুাঁন্জ পাইতন তযতন একর্া অস্বীকার করন্র্ন কয, 

ইউন্রান্পর ককানও ভাল লাইন্িতরর একতি কশলি - ভারি ও আরন্র্র সমস্ত স্থানীয় 

সাতহন্িযর কিন্য় কর্তশ মূলয র্া মযবাদা রান্ে’।  

তিতিশরা ভারিীয় উপমহান্দন্শ কয তশিার্যর্স্থা িালু করন্ি িাতিল কসই 

তশিার্যর্স্থার লিয তনন্য় আন্লািনা করন্ি তগন্য় কমকন্ল র্ন্লন্ি: 

“র্িবমান্ন আমান্দর জনয প্রন্য়াজন যিিা সম্ভর্ এমন এক কেতণ তিতর করন্ি কিষ্টা 

করা - যারা আমান্দর এর্ং এই লি লি মানুন্ষর মন্র্য কদাভাষীর প্রন্য়াজন পূরণ 

করন্র্। এমন একতি কেতণ যারা জাতি ও র্ন্ণবর তদক কর্ন্ক ভারিীয় তকন্তু তিন্তা-

কিিনা ও আদশবগি তদক কর্ন্ক হন্র্ তিতিশ।” 

নর্য-ঔপতনন্র্তশক যুন্গর পরর্িবী কনিারা - কনন্হরু কর্ন্ক শুরু কন্র তজন্নাহ এর্ং 

কশে মুতজর্ পযবন্ত - সর্াই এই অন্র্ব কমকন্লর সন্তান তিল। িারা সর্াই পতিমা িাাঁন্ি 

তনতমবি তিল। িারা তভিন্র-র্াইন্র র্মবতনরন্পি তিল। িারা তিন্তা, অনুভূতি ও 
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তর্োন্স কান্লা িাম়োর হওয়া সন্েও সম্পূণবরূন্প িান্দর সাদা প্রভুন্দর অনুসরণ 

করি। 

এক শিাব্দীরও কর্তশ সময় অতির্াতহি হন্য়ন্ি তকন্তু এেনও উপমহান্দন্শর সমাজ 

ও রাজনীতি তিতিশন্দর সৃষ্ট র্মবতনরন্পি কেতণর হান্ি। প্রায় একশ র্িন্রর কর্তশ 

সময় র্ন্র তর্তভন্ন র্মবতনরন্পি দল িান্দর তনজস্ব তর্োস, আদশব ও এন্জন্ডা অনুযায়ী 

সমাজ ও রাষ্ট্র পতরিালনা কন্র আসন্ি। িন্ল সামাতজক ও আর্বনীতিক 

তর্ষয়গুন্লান্ক ইসলামী দৃতষ্টন্কাণ কর্ন্ক আন্লািনা করার এর্ং ইসলান্মর তশিায় 

এসর্ সমসযার সমার্ান কোাঁজার ও উপস্থাপন্নর প্রর্ণিা ক্রমশ কন্ম কগন্ি। 

একইভান্র্ ইসলামী আন্দালনগুন্লাও িান্দর দাওয়ান্ির তর্ষয়গুন্লান্ক সীমার্ে 

কন্র কিন্লন্ি। 

এই সকল কমবকান্ির িলািল হল এই - আজ অন্নন্কই ইসলামন্ক শুর্ু তকিু 

আকীদা-তর্োস ও র্যতিগি জীর্ন্নর সান্র্ সম্পতকবি তকিু রীতি-নীতির সমতষ্ট মাত্র 

মন্ন কন্র। এই তিন্তার পতরর্িবন প্রন্য়াজন। ইসলান্মর দাওয়ািন্ক সতিযকান্রর 

তর্প্লর্ী শতিন্ি পতরণি করন্ি হন্ল এন্ক র্যতি জীর্ন্নর পতরতর্ কর্ন্ক মুি ির্া 

প্রসাতরি করন্ি হন্র্। আর এর জনয প্রন্য়াজন সতঠক আকীদা, সমান্জর সংস্কার, 

সুন্নন্ির পুনরুজ্জীর্ন ও অনুসরন্ণর পাশাপাতশ সামাতজক, আর্বনীতিক ও 

রাজনীতিক তর্ষন্য়ও মন্নান্যাগ কদয়া। 

এিা নিুন তকিু নয়। র্রং র্াস্তর্িা হল, ইসলামী আন্দালন্নর দাওয়ান্ির তর্ষয়র্স্তু 

সর্সময়ই এসর্ দ্বারা পূণব তিল। এর কারণ, ইসলাম জীর্ন্নর তর্তভন্ন তদকন্ক আলাদা 

ভান্গ তর্ভি কন্রতন। সামাতজক, রাজনীতিক, আর্বনীতিক, আঞ্চতলক ও 

আন্তজবাতিক কিত্রসহ জীর্ন্নর সকল কিত্র - একই শরীয়ন্ির অর্ীন ও অনুগি।  

কিন্রা শিক র্ন্র আমরা মুসতলমরা আমান্দর জীর্ন, আমান্দর সমাজ এর্ং 

আমান্দর সুদর সভযিান্ক ইসলান্মর নীতি ও তশিা অনুযায়ী পতরিালনা কন্রতি 

এর্ং এন্ি জীর্ন্নর সকল তদক অন্তভুবি তিল। তকন্তু দুভবাগযর্শি, ঔপতনন্র্তশক 

আগ্রাসন এর্ং ঔপতনন্র্তশকন্গাষ্ঠী ও িান্দর কদাসর,িতল্পর্াহকন্দর ির্াকতর্ি 

আর্ুতনক র্মবতনরন্পি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আমরা ইসলান্মর সার্বজনীন ও র্যাপক 

ঐতিহয কর্ন্ক দূন্র সন্র তগন্য়তি এর্ং ইসলামন্ক আমান্দর জীর্ন কর্ন্ক সতরন্য় তদন্য় 
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তকিু আিার-অনুষ্ঠান্নর মন্র্য সীমার্ে কন্র কিন্লতি। সুিরাং আজন্ক আমরা কয 

আন্দালন্নর দাওয়াি তদতি, িা নর্ উদ্ভাতর্ি তকিু নয়। র্রং আমরা ইসলান্মর মূল 

দাওয়ান্ির তদন্ক তিন্র আসার আহ্বান জানাতি। 

কতর্ি আন্ি কয, আন্লািনান্ক স্পষ্ট করার জনয উদাহরণ কপশ করা এক্সন্রর মি 

কাজ কন্র। এিা আমান্দর স্পষ্ট করন্ি হন্র্ কয, কীভান্র্ একতি ইসলামী আন্দালন 

সামাতজক, আর্বনীতিক এর্ং রাজনীতিক তদকগুন্লার সান্র্ আকীদা-তর্োস, 

ইসলাহ, িাযতকয়াহ, সংন্শার্ন, আত্মশুতে ও মুহাসার্াহন্ক একই কমব পতরকল্পনায় 

একতত্রি করন্ি পান্র?  

আমরা এই উপমহান্দন্শর র্াংলা প্রন্দন্শ শুরু হওয়া ‘িরান্য়জী আন্দালন’ন্ক 

উদাহরণ তহন্সন্র্ কপশ করন্ি পাতর, যা িুলনামূলকভান্র্ আমান্দর তনকি অিীন্ির 

ঘিনা। এই আন্দালনতি আমান্দর জনয এমন একতি ইসলামী আন্দালন্নর র্াস্তর্ 

দৃষ্টান্ত যা িাওহীদ, দাওয়াি ও তজহান্দর মূলনীতিন্ক সামন্ন করন্ে মানুন্ষর 

সামাতজক, রাজনীতিক ও আর্বনীতিক সমসযাগুন্লান্কও সিলভান্র্ অন্তভুবি 

কন্রতিল। 

ফিান্য়জী আন্দালন 

ইমাম হাজী শরীয়িুল্লাহ রতহমাহুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ তিস্টাব্দ)-এর হান্ি 

শুরু হওয়া র্াংলার িরান্য়জী আন্দালন তিল তিতিশ সাম্রান্জযর শাসনকান্ল 

ভারিীয় উপমহান্দন্শর প্রর্ম সুসংহি ইসলামী আন্দালন। এতি এহইয়ান্য় 

ইসলান্মর (ইসলামী পুনজবাগরন্ণর) লিয ও উন্েশয তনন্য় শুরু হন্য়তিল। হাজী 

শরীয়িুল্লাহ তহজাজ ভূতমন্ি র্হু র্ির তশিা-দীিায় কাতিন্য়ন্িন। িৎকালীন র্াংলার 

র্মবীয়, সামাতজক, আর্বনীতিক ও রাজনীতিক পতরতস্থতি িরান্য়জী আন্দালন্নর জন্ম 

কদয়। 

এই আন্দালন্নর মূল ও প্রর্ান লিয তিল - ইসলান্মর মূল কিিনা ও তশিান্ক 

পুনরুজ্জীতর্ি করা। তকন্তু এর কাযবক্রন্মর পতরতর্ জনগন্ণর সামাতজক, আর্বনীতিক, 

রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও জায়তগরদাতর সমসযা পযবন্ত তর্স্তৃি তিল। হাজী শরীয়িুল্লাহ 

ভালভান্র্ অর্গি তিন্লন কয, িারা যান্দর সংন্শার্ন্নর জনয দাাঁত়েন্য়ন্িন িান্দর 
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সমসযার্লী ও দুঃে-কষ্ট এর্ং সরকান্রর দ্বারা িান্দর উপর কয আর্বনীতিক কশাষণ 

িলন্ি কসগুন্লার র্যাপান্র কিাে র্ে করন্ে এই লিয অজবন করা সম্ভর্ নয়। তিতন 

জানন্িন কয, মুসতলমন্দর জীর্ন্নর প্রতিতি কিন্ত্র উন্নতি না কন্র (অর্বাৎ িান্দর 

জনয সর্বজনীন উন্নয়ন্নর পতরন্র্শ সৃতষ্ট না কন্র) প্রকৃি পতরর্িবন ও আদশব তর্প্লন্র্র 

আশা করা অনর্বক। হাজী শরীয়িুল্লাহ রতহমাহুল্লাহ যেন ইসলান্মর নযায়-ইনসাি 

এর্ং র্াদার হন্কর তর্ষন্য় কৃষকন্দর মান্ে দাওয়াি ও িার্লীগ শুরু কন্রন, িেনই 

তিতন এই কৃষকন্দর আর্বনীতিক জতিলিা ও সমসযার্লীর সান্র্ জত়েন্য় যান।  

আর্বনীতিক শ াষন্েি তর্িুন্ে কমব পতিকল্পনা  

১৭৯৩ সান্ল তিতিশ সরকার একতি নিুন ভূতম আইন িালু কন্রতিল। এতি 

তিরস্থায়ী র্ন্দার্স্ত র্া পামবান্নে কসন্িলন্মে অযাট (Permanent Settlement 

Act) নান্ম পতরতিি। আইনতি কৃষকন্দর কর্ন্ক জতমদারন্দর অবর্র্ এর্ং অিযতর্ক 

কর র্াযব করান্ক আইনী তর্র্িা কদয়। এই আইনতি কৃষকন্দরন্ক জতমদারন্দর 

করুণার উপর কর্াঁন্ি র্াকার র্যর্স্থা কন্র। কৃষন্করা তকিুতদন পর পর রাজস্ব ও 

োজনার নান্ম জতমদারন্দর লুিপাি ও তনপী়েন্নর সমু্মেীন হি। 

দতরদ্র ও তনযবাতিি কৃষক তনভবর অনুসারীর দলন্ক আর্বনীতিক ও আর্যাতত্মক অর্িয় 

কর্ন্ক র্াাঁিান্নার জনয ইমাম হাজী শরীয়িুল্লাহ রতহমাহুল্লাহ িাাঁর ভি, অনুরাগী, 

সহায়ক ও সমর্বক অসহায় কৃষকন্দর ওপর জতমদার ও নীল িাতষন্দর আর্বনীতিক 

কশাষন্ণর তর্ন্রাতর্িা শুরু কন্রন। এইভান্র্ িরান্য়জী আন্দালন শুর্ু র্মবীয় 

সংস্কান্রর মন্র্যই সীমার্ে তিল না, র্রং সামাতজক তর্ষময এর্ং র্াংলার দতরদ্র তকন্তু 

দি কেতণ, কযমন কৃষক ও কাতরগরন্দর আর্বনীতিক সমসযা সমার্ান্নও সন্িষ্ট তিল। 

ইসলামী তশিার উপর তভতি কন্র তিতর হওয়া িরান্য়জী আন্দালন মুসতলম 

জনসার্ারন্ণর মন্র্য একতি জাগরণ সৃতষ্ট কন্র। এই আন্দালন্নর আর্বনীতিক ও 

সামাতজক পতরকল্পনা এিিাই জনতপ্রয় হন্য় ওন্ঠ কয, হাজার হাজার গরীর্-দুঃেী 

কৃষক এই আন্দালন্ন কযাগ কদয়। এমনতক তহদু কৃষকরাও িরান্য়জী আন্দালন্ন 

জতমদার ও নীলকরন্দর তর্রুন্ে সংগ্রান্মর তর্ন্রাতর্িা কন্রতন। ককউ ককউ কিা এই 

আন্দালনন্ক সাহাযয ও সমর্বনও কন্রতিল। 
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িরান্য়জী আন্দালন্নর এই সংগ্রাম মুসতলম জনসার্ারণন্ক জতমদারন্দর তর্রুন্ে 

অসহন্যাতগিায় উদু্বে কন্র এর্ং জতমদারন্দর দ্বারা আন্রাতপি অতিতরি ও অবর্র্ 

কর ও শুল্ক প্রদান্ন কৃষকন্দর র্াাঁর্া কদয়। হাজী শরীয়িুল্লাহ তিন্লন র্াংলার প্রর্ম 

সমাজ সংস্কারক, তযতন অবর্র্ কর পতরন্শার্ না করার র্যাপান্র জনগণন্ক জাতগন্য় 

িুন্লতিন্লন। িাাঁর মৃিুযর পর, িাাঁর পুত্র দুদু তময়া (মহতসন উতেন আহমাদ)ও কর না 

কদয়ান্ক জুলুম ও তস্বরািান্রর তর্রুন্ে িাাঁর আন্দালন্নর একতি গুরুত্বপূণব অংশ 

র্াতনন্য় কনন।  

দুদু তময়া েুর্ তনষ্ঠা ও সাহতসকিার সান্র্ জতমদারন্দর লুিপান্ির তর্রুন্ে র্লন্িন 

এর্ং সমান্লািনা করন্িন। িেনকার তদন্ন তহদু জতমদারন্দর প্রর্া তিল - িারা 

দুগবাপূজা ও অনযানয পূজার জনয মুসতলম কৃষকন্দর কর্ন্কও িাকা আদায় করি। দুদু 

তময়া এরও তর্ন্রাতর্িা কন্রন এর্ং র্ন্লন: 

“তহদুন্দর পূজা এর্ং অনযানয আিার-অনুষ্ঠান্নর জনয মুসতলমন্দর আতর্বক সাহাযয 

প্রদান - িান্দর দ্বীন ও র্ন্মবর দৃতষ্টন্কাণ কর্ন্ক ভুল, অবর্র্ এর্ং েুর্ তনদনীয়। কয 

র্যতি এই আিার-অনুষ্ঠানগুন্লান্ক আতর্বকভান্র্ সহন্যাতগিা কন্র, কস আসন্ল 

কান্িরন্দর কুিরী কাজন্ক সহন্যাতগিা ও সমর্বন কন্র।"  

সমাজ সংস্কাি  

হাজী শরীয়িুল্লাহ রতহমাহুল্লাহ-এর যামানায় র্াংলার মুসতলম র্াতসদাগণ 

র়্ে দুই ভান্গ তর্ভি তিল; আশরাি ও আিরাি। 

১.সম্ভ্রান্ত র্া অতভজাি ির্া আশরাি কেতণ। িান্দর দাতর্ তিল; র্ংশগিভান্র্ িারা 

তভনন্দতশ। আরর্ সম্প্রদান্য়র সন্ঙ্গ িান্দর র্ংশীয় সম্পকব। িারা তনন্জন্দরন্ক সম্ভ্রান্ত 

কেতণ মন্ন করি তর্র্ায় িারা অনযন্দর সান্র্ (তনম্ন কেতণর কলাকন্দর সান্র্) ককান 

র্রন্নর সামাতজক কমলান্মশা র্া সম্পকব রােন্ি পিদ করি না।  

২.অনযানয র্া তনম্ন ির্া আিরাি কেতণ । এন্দর সান্র্ সম্পৃি র্যতিন্দরন্ক তনিু 

জান্ির মন্ন করা হি। সম্ভ্রান্ত কেতণ আশরািরা িা়ো র্াংলার অতর্কাংশ মুসতলম 

র্াতসদাগণ এই তনম্ন কেতণর সান্র্ সম্পৃি তিল। এরা কৃতষ ও অনযানয কপশায় জত়েি 
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তিল। আর এরাই তিল তহদুস্থান্নর স্থানীয় কসসকল র্াতসদা - যারা িান্দর এলাকায় 

ইসলাম কপ াঁিার সান্র্ সান্র্ এই দ্বীন কর্ুল কন্রতিল।  

িরান্য়জী আন্দালন প্রর্মি, র্াংলার মুসতলমন্দর মান্ে প্রিতলি এই ‘জাতি তর্ষময’ 

র্া তর্ভতিন্ক এই র্ন্ল উৎোি কন্রতিল কয, এিা ইসলান্মর তশিা, আদশব, উম্মন্ি 

মুসতলমার ঐতিহয ও আমন্লর সান্র্ সরাসতর সাংঘতষবক। িারা সামাতজক সমিা ির্া 

ভ্রািৃত্বন্র্ার্ন্ক িান্দর অনযিম কম তলক লিয তহন্সন্র্ গ্রহণ কন্র। মুসতলমন্দর মান্ে 

সমিা ও ভ্রািৃত্ব সৃতষ্ট করা, দুঃে-কন্ষ্ট এন্ক অপন্রর অর্ব ও সামাতজক পদ মযবাদার 

তদন্ক না িাতকন্য় সর্াইন্ক সমানভান্র্ সহন্যাতগিা করা—িান্দর মন্ি—সকল 

মুসতলন্মর উপর িরয তিল।  

িরান্য়জী আন্দালন্নর এই আহ্বান মুসতলম জনসার্ারন্ণর মান্ে একিা সৃতষ্ট কন্র 

এর্ং িান্দরন্ক আন্দালন্নর সান্র্ দৃঢ়ভান্র্ জুন়্ে কদয়। এই আন্দালন্ন ইসলামী 

আকীদা ও তশষ্টািার অনুযায়ী সামাতজক সমিা সৃতষ্টর প্রন্িষ্টা পূর্বর্াংলার তনম্ন কেতণর 

এই মুসতলমন্দর মান্ে র্যাপক আন্র্গ ও উেীপনা সৃতষ্ট কন্র। িান্দরন্ক গরীর্ ও 

তনযবাতিি কৃষক কর্ন্ক প্রাণর্ন্ত ও শতিশালী এক সামাতজক শতিন্ি পতরণি কন্র। 

এন্ি জতমদারন্দর মান্ে এই ভয় ঢুন্ক পন়্ে কয, নর্জািক এই শতিন্ক েুর্ সহন্জই 

িান্দর অবর্র্ লুিপাি দমন্ন ও িান্দর তর্রুন্ে তর্ন্দ্রান্হ র্যর্হার করা হন্র্।  

তদ্বিীয়ি,িরান্য়জী আন্দালন সমান্জর এমন র্হু তর্দআি তনমূবন্ল সিলিা অজবন 

কন্রতিল, কযগুন্লা িেন র্াংলার আনান্ি-কানান্ি িত়েন্য় পন়্েতিল। এর জনয ইমাম 

হাজী শরীয়িুল্লাহ রতহমাহুল্লাহ মুসতলমন্দরন্ক তনন্জন্দর িরয দাতয়ত্ব দৃঢ়ভান্র্ 

আাঁকন়্ে র্রার ও িা আদায় করার তশিা কদন। কসই সান্র্ অনযানয নর্ উদ্ভাতর্ি 

তর্দআি ও মুসতলমন্দর মান্ে তশক়ে কগাঁন়্ে র্সা কুরআন-সুন্নাহর তশিার সান্র্ 

সাংঘতষবক প্রর্াসমূহ র্জবন করার তশিা কদন। এই কারন্ণই এই আন্দালনন্ক 

‘িরান্য়জী আন্দালন’ নান্ম নামকরণ করা হয়। 

আন্দালন্নি িাজনীতিক তিক  

মুসতলমন্দর মান্ে প্রর্মি, দ্বীতন জাগরণ সৃতষ্ট, বিতীেত,সামাতজক ও 

আর্বনীতিক সমসযা দূরীকরণ িা়োও িরান্য়জী আন্দালন্নর একতি র়্ে উন্েশয তিল 
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–িৃিীয়ি, উপমহান্দশ কর্ন্ক তিতিশ সাম্রাজযর্াদন্ক তর্িাত়েি করা এর্ং 

িিুর্বি,এোন্ন একতি ইসলামী হুকুমি প্রতিষ্ঠা করা। মূল কারণ তিল এই - কুিরী 

শাসনর্যর্স্থার অর্ীন্ন কর্ন্ক শরীয়ন্ির অন্নক িরয-ওয়াতজর্ পূরণ করা সম্ভর্ হয় 

না। িাই মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ কদহলর্ী রতহমাহুল্লাহ -এর পদাঙ্ক অনুসরণ 

কন্র হাজী শরীয়িুল্লাহ রতহমাহুল্লাহ তিতিশ শাতসি তহদুস্তানন্ক ‘দারুল হারর্’ 

কঘাষণা কন্রন। তপ.এন কিাপ়োর মি আর্ুতনক কান্লর ঐতিহাতসক তলন্েন্িন:  

‘পূর্ব র্াংলায় হাজী শরীয়িুল্লাহ’র হান্ি শুরু হওয়া এই আন্দালন্নর উন্েশয তিল 

তহদুস্তান কর্ন্ক ইংন্রজন্দরন্ক কর্র কন্র পুনরায় ইসলামী হুকুমি প্রতিষ্ঠা করা ও 

র্হাল রাো’।  

ইসলামী হুকুমি জারী করার লিয - শুর্ ুকল্পনা, র্াসনা র্া িাতহদার মন্র্যই সীমার্ে 

তিল না। র্রং এই আন্দালন্নর সান্র্ সম্পৃি র্যতিগণ শহীদ মীর কনসার আলী 

তিিুমীন্রর অনুসারী, ইমাম সাইন্য়যদ আহমাদ শহীন্দর অনুগামী এর্ং ১৮৫৭ 

সান্লর আজাদী আন্দালন্ন অংশগ্রহণকারী মুজাতহদগণন্ক সর্বাত্মক সাহাযয-

সহন্যাতগিা কন্রন্িন। এর কর্ন্কই এই আন্দালন্ন একতি তর্প্লর্ী কৃতিত্ব সৃতষ্ট হন্য়ন্ি 

এর্ং পতরন্শন্ষ উপমহান্দন্শ ‘ইসলান্মর আতর্পিয’ - এই আন্দালন্নর তর্ন্শষ 

উন্েশয ও মূল লন্িয পতরণি হয়। আর সরকারও িেন আন্দালন্নর কাযবক্রমন্ক 

‘ইংন্রজ তর্ন্রার্ী কাযবক্রম’ তহন্সন্র্ তিতিি করন্ি শুরু কন্র। িন্ল তর্তভন্ন ভান্র্ 

িরান্য়জী আন্দালন্নর কনিান্দরন্ক র্দী ও কগ্রিিার কন্র।  

হাজী শরীয়িুল্লাহ রতহমাহুল্লাহ-এর ইন্ন্তকান্লর পর িাাঁর পুত্র দুদু তময়া আন্দালন্নর 

কনিৃত্ব গ্রহণ কন্রন। িাাঁর সমন্য় িরান্য়জী আন্দালন সন্র্বাচ্চ িূ়োয় কপ াঁিায়। র্লা 

হয় কয, দুদু তময়ার সময় িরান্য়জী আন্দালন্নর সান্র্ সম্পৃি র্যতির সংেযা দুই 

কর্ন্ক আ়োই লি পযবন্ত কপ াঁন্ি তিল। িাাঁর প্রভার্ প্রতিপতি সমস্ত পূর্ব র্াংলায় 

িত়েন্য় পন়্ে এর্ং িরান্য়জী আন্দালন একতি দৃঢ় ও মজর্ুি সামাতজক ও 

রাজনীতিক শতি তহন্সন্র্ গ্রামাঞ্চন্ল গ্রহণন্যাগযিা লাভ করন্ি র্ান্ক।  

িরান্য়জীরা সাম্রাজযর্াদী সরকান্রর রাষ্ট্রীয় র্যর্স্থান্ক পান্ে তদন্য়তিল। 

সাম্রাজযর্াদীরা গ্রামাঞ্চন্ল র্সর্াসরি অতর্কাংশ জনসার্ারন্ণর স্বার্ব রিার র্যাপান্র 

তিন্তা করন্িা না। িাই ইংন্রজন্দর তনয়ম-কানুন্নর পতরর্ন্িব িরান্য়জীরা িান্দর 
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তনন্জন্দর র্যর্স্থান্ক মানুন্ষর কান্ি পতরতিি কন্র। ইসলান্মর আদল-ইনসান্ির 

তিন্তা, সমিা, সামাতজক নযায় ও ইনসাি অনুযায়ী তনন্জন্দর অনুসারীন্দর জাগতিক 

ও আতত্মক সমসযায় সমার্ান কদয়ার কিষ্টা করন্িা িরান্য়জীরা।  

িাাঁরা তনন্জন্দর আদালি (ন্কািব) কান্য়ম কন্রতিল। িরান্য়জী আন্দালন্নর ককন্ন্দ্রর 

আন্শপান্শ যিগুন্লা গ্রাম আর্াদ তিল, কসগুন্লার প্রন্িযক পাাঁি-সাি গ্রাম পন্র 

একজন কন্র মুতিন্ক দাতয়ত্বশীল র্ানান্না হন্য়তিল। তিতন ঐ গ্রামর্াসীন্দর মান্ে 

কদওয়ানী ও কি জদাতর মামলার িায়সালা তদন্িন। িেনকার সমন্য় িরান্য়জীন্দর 

তনকি িান্দর তনজস্ব র্যর্স্থাপনা, তর্িাতরক শিবার্লী, তনজস্ব র্াতহনী এর্ং ককন্দ্রীয় 

কনিৃর্ৃন্দর পি কর্ন্ক তনযুি প্রতিতনতর্ - এক কর্ায় একতি রাষ্ট্র র্যর্স্থার সকল 

অঙ্গ উপতস্থি তিল।  

আন্দালন্নর কনিারা িান্দর কাযবক্রমন্ক যর্াসম্ভর্ স্বার্ীন রাোর কিষ্টা কন্রন্িন। 

সরকার, জতমদার এর্ং নীলকরন্দর পি হন্ি হস্তন্িন্পর কিষ্টা করা হন্য়ন্ি অন্নক। 

িরান্য়জী আন্দালন্নর কনিৃত্বন্দর লিয তিল - এমন একতি সমান্তরাল সরকার 

গঠন করা, যা ঐ সমন্য়র সাম্রাজযর্াদী সরকান্রর উপতস্থতিন্িও তনন্জর স্বার্ীন 

অতস্তত্ব র্ন্র রােন্র্।  

দুদু তময়ার প্রতিতষ্ঠি সাংগঠতনক কনিওয়াকব এর্ং অনুসারীন্দর িাাঁর প্রতি প্রতিশ্রুতি 

ও আনুগিয - দুদু তময়ান্ক ঐ মযবাদা তদন্য়ন্ি যা একজন তিতিশ অতিসার ‘ন্র্ভাতরক’ 

এর ভাষায়— দুদু তময়ান্ক ‘র্াংলার প্রকৃি শাসক’ র্াতনন্য় তদন্য়ন্ি। কর্ভাতরক 

র্ন্লন-  

“র্াকরগঞ্জ কজলায় দুদু তময়ার প্রভার্ একজন জজ র্া মযাতজন্েন্ির কিন্য়ও কর্তশ 

তিল”।  

ডা. কজমস ওয়াইজ িরান্য়জী আন্দালন্নর সান্র্ ঘতনষ্ঠভান্র্ পতরতিি তিন্লন। তিতন 

১৮৮৩ সান্ল তিতিশ সরকান্রর জনয এই আন্দালন্নর র্যাপান্র একতি তর্স্তাতরি 

র্ই তলন্েন। ঐ র্ইন্ি তিতন এমন কন্য়কতি লাইন তলন্েন্িন যা এই আন্দালন্নর 

গুরুত্ব এর্ং উপন্যাতগিা র্ণবনা কন্র। তিতন তলন্েন্িন:  

“ঊনতর্ংশ শিাব্দীর মুহাম্মাদী জাগরন্ণর িরঙ্গ ভারন্ির নিুন ইতিহান্সর মহান ও 

স্মরণীয় ঘিনার একতি। এিা শুর্ু এই কারন্ণই নয় কয, এতি একই তর্োন্সর পিাকা 
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িন্ল লি লি জনিান্ক এক ও সংঘর্ে কন্রন্ি। র্রং এই জনযও কয - এতি এমন 

একতি রাজনীতিক আন্দালন্ন পতরণি হন্য়তিল, যার লিয তিল তিস্টান সরকারন্ক 

হতিন্য় মুহাম্মাদী সরকার প্রতিস্থাপন করা। কযোন্ন সভযিার তনয়ন্ত্রণ র্াকন্র্ কুরআন 

ও িরর্াতরর হান্ি।  

মাত্র কন্য়কজন কলান্কর দ্বারা র্পন করা র্ীজ একতি তর্শাল িলর্ান র্ৃন্ি পতরণি 

হন্য়তিল। যা এেন সমগ্র পূর্বর্ন্ঙ্গ (র্িবমান র্াংলান্দন্শ) িার িায়া িত়েন্য় তদন্য়ন্ি। 

এই আন্দালন্ন ভূস্বামী (জতমদার) ও র্নী কেতণর সমর্বন ও সহন্যাতগিা তিল না। 

সরকান্ররও ককান পৃষ্ঠন্পাষকিা র্া সমর্বন তিল না। িা সন্েও কীভান্র্ এই 

আন্দালন সারা কদন্শ িত়েন্য় পন়্ে এর্ং কৃষক, েতমক ও অনযানয কপশাজীর্ী কেতণর 

প্রায় সকন্লই এিান্ক গ্রহণ কন্র কনয়?  

এিা র্ুেন্ি হন্ল আমান্দর জনয আর্শযক হল; মুহাম্মাদী শাসন্নর প্রর্ম যুন্গ তিন্র 

যাওয়া। িাহন্লই আমরা এই র্াস্তর্িা জানন্ি পারন্র্া কয, কস যুন্গ জীর্ন্নর উপর 

ইসলান্মর তকরূপ প্রভার্, তনয়ন্ত্রণ ও গুরুত্ব তিল! িারা কী কী পেতি ও মার্যমন্ক 

ইসলান্মর রিা ও উন্নয়ন্নর জনয র্যর্হার কন্রন্ি – কসিাও জানন্ি পারন্র্া”। 

সািকর্া 

সারকর্া হল: এই সকল সিলিা সন্েও তর্ংশ শিাব্দীর শুরুর তদন্ক 

িরান্য়জী আন্দালন্নর শতি র্ীন্র র্ীন্র হ্রাস কপন্ি র্ান্ক। এমনতক এক পযবান্য় িা 

তনঃন্শষ হন্য় যায়। তকন্তু এই আন্দালন্নর এই মৃিুয আকতস্মক র্া কাকিালীয় ককান 

ঘিনা তিল না। 

িরান্য়জী আন্দালন্নর পিন্নর সন্ঙ্গ কংন্গ্রস ও মুসতলম লীন্গর মি র্মবতনরন্পি 

ও জািীয়িার্াদী আন্দালন-সম্পৃিিার কযাগসূত্র তিল। শুর্ু তকিু র্মবতনরন্পি ও 

জািীয়িার্াদী কনিার কর্াাঁকার্াতজ ও অতর্েস্তিার কারন্ণ প্রায় একশি র্িন্রর 

দাওয়াি ও জাগরন্ণর প্রন্িষ্টার িল র্রর্াদ (নষ্ট) হন্য় কগন্ি। এিা এজনযই হন্য়ন্ি 

কয, িেনকার দ্বীনী আন্দালন্নর কনিাগণ কর্াাঁকা ও প্রিারণার এই িাল র্ুেন্ি 

অিম তিন্লন।  
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আন্দালন্নর এই পতরণতি সন্েও এর উজ্জ্বল অিীি কর্ন্ক আমরা এেনও অন্নক 

তশিা অজবন করন্ি পাতর। এর মন্র্য আমান্দর আন্লািনার সান্র্ সামঞ্জসযপূণব তর্ষয় 

হল - িরান্য়জী আন্দালন কিৃবক ‘আকীদা, ইসলাহ, িাযতকয়াহ, আত্মশুতে ও 

সংস্কার’ন্ক সামাতজক, রাজনীতিক ও আর্বনীতিক পতরকল্পনার সান্র্ উপন্যাগী 

করার কিন্ত্র অতজবি সিলিা।  

জাতির মান্ে আন্দালন ির্া জাগরণ সৃতষ্ট করার জনয, িান্দরন্ক একতি ইসলামী 

ভতর্ষযন্ির তদন্ক পর্তনন্দবশ করার জনয প্রর্মি িান্দর সমসযাগুন্লার সমার্ান করা 

প্রন্য়াজন। তদ্বিীয়ি, এিাও অিযন্ত গুরুত্বপূণব কয - জাতিন্ক একতি তর্কল্প পেতি 

উপহার তদন্ি হন্র্। আজ উম্মাহর কণবদ্বার ির্া পর্প্রদশবকন্দর সন্র্বাপতর করণীয় 

দাতয়ত্ব হল সমাজ, অর্বনীতি, রাজনীতিক র্যর্স্থাপনা এর্ং সরকার – সকল কিন্ত্র 

একতি তর্কল্প পেতি উপহার কদয়া ।  

আজ আমান্দর কান্ি এ র্রন্নর একতি তর্কল্প পেতি উপহার কদয়ার জনয সর্ তকিুই 

উপতস্থি আন্ি। কি েশি র্িন্রর কমহনন্ি অতজবি ইসলান্মর তশিা ও ইলন্মর 

অন্তহীন সমুদ্র আমান্দর জাতি-তমল্লান্ির সমস্ত সমসযার সমার্ান আপন কঢউন্য়র 

িাদন্র কঢন্ক করন্েন্ি। এেন আমান্দর দাতয়ত্ব - ঐ সর্ তকিুন্ক একতত্রি কন্র এমন 

তিন্তান্ক তনমবাণ করা, যা র্াংলার মুসতলমন্দরন্ক আর্ারও ঐকযর্ে করন্র্ 

ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ িান্দর মান্ে আন্দালন ও তর্প্লর্ সৃতষ্ট করন্র্। কযভান্র্ 

এক যামানায় ইমাম হাজী শরীয়িুল্লাহ রতহমাহুল্লাহর আন্দালন্নর দ্বারা র্াংলার 

মুসলমান্নরা আল্লাহর দ্বীন্নর জনয ঐকযর্ে ও সতক্রয় হন্য়তিল, কসভান্র্ নিুন 

তিন্তার অর্ীন্ন ইনশাআল্লাহ আর্ারও িারা ঐকযর্ে হন্র্। 

 

*** 


